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Zöldfal és energiahatékonyság
Átadtuk a Semmelweis-díjakat
Galambos Erzsi-interjú

AJÁNLÓ

Zöldfal

Az energiahatékonyság és a biodiverzitás növelése
a fő motiváció
A Budavári Önkormányzat pályázatot írt ki zöldfalak létesítésének támogatására. Arról, hogy mit adnak hozzá a zöldfalak
a jólétünkhöz, milyen energiahatékonysági és egyéb előnyei
vannak, Koltai Tamás, okleveles biológus, a Gourmet Garden Kft.
ügyvezetője beszélt a Várnegyednek.
4. oldal

Idén nem lesz „Nyár a Márián”
Egy elképzelés szerint a nyári iskolaszünetben a környékbeli
gyalogosoké lett volna az autóforgalomtól megóvott Mária tér,
ahol napernyők alatt, kényelmes nyugágyakban tölthették
volna a napot, és, ha kedvük támad, részt vehettek volna
az alkalmi programokon is. Korsós Borbála alpolgármesterrel és
Molnárka Gábor képviselővel, az ötletgazdával beszélgettünk.
8. oldal

A gyermekvédelemben
az apró sikerek is fontosak
Sorozatunkban a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ sokszínű tevékenységét mutatjuk be.
Ezúttal Kárpáti Krisztina mediátort, a Család- és Gyermekjóléti
Központ vezetőjét kérdeztük.

Kedves kerületi fiatalok!
Pályázzatok a Budavári Önkormányzat
kerékpáros-támogatására, amelyen akár 50 ezer
forintot nyerhettek az új biciklitekhez! Mindemellett
ingyenes közúti és közlekedési ismeretekről szóló
oktatást is biztosítunk!
Nem titkolt környezetvédelmi célunk, hogy egyre
többen kapjanak kedvet a kerékpározáshoz,
és tekintsék alternatív közlekedési eszköznek.
A pályázatra 14–23 év közötti kerületi fiatalok
jelentkezését várjuk!
Benyújtási határidő:
2022. augusztus 31. éjfél.

10. oldal

Érzem, hogy valaki vigyáz rám
Kevesen tudják, hogy a My Fair Lady, a Chicago, a Cabaret
és a Hello Dolly egykori főszereplője rajong a Vár illatáért.
Sorolhatnánk még számos szerepet – köztük
a nézők egyik kedvencét, az Osztrigás Micit –, de olvasóink
talán már így is kitalálták, hogy Galambos Erzsi Kossuth- és
Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művésszel,
a Halhatatlanok Társulatának tagjával beszélgettünk.
20. oldal
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Zöldfal

Az energiahatékonyság és a biodiverzitás növelése a fő motiváció

Fotók: Grofie

A Budavári Önkormányzat pályázatot írt ki zöldfalak létesítésének támogatására.
Arról, hogy mit adnak hozzá a zöldfalak a jólétünkhöz, milyen energiahatékonysági
és egyéb előnyei vannak, Koltai Tamás, okleveles biológus, a Gourmet Garden Kft.
ügyvezetője beszélt a Várnegyednek.

„A kültéri zöldfalról sokan gondolják,
hogy ez valami nagyon elrugaszkodott
fogalom, de gondoljunk csak bele, hány
olyan tűzfalat látunk, ahol spontán fölfutott a vadszőlő, a borostyán vagy a
lonc. Technikailag ezeket is zöldfalaknak nevezzük, ahogyan a gyorsforgalmi utak vagy vasúti sínek melletti,
növényekkel befuttatott hangfogókat
is” – helyezte kontextusba a zöldfal
fogalmát Koltai Tamás, okleveles biológus, a Gourmet Garden Kft. ügyvezetője. „Az épített kültéri zöldfalaknál
ültetőrendszerről beszélünk, ebből több-
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féle technológia létezik. Technikailag
már az is egy kültéri homlokzatnak minősül, amikor például egy klasszikus,
belvárosi függőfolyosóról lelógatott
növények gyakorlatilag függönyt alkotnak. Létezik egyébként műanyagkazettás rendszer, textilzsebes ültetés
vagy – ami nagyon megdobja a kültéri
homlokzatok változatosságát – különféle huzalos rendszerek, amelyeket ültetőközeggel kombinálnak. Ha valaki
monokróm zöldfalat szeretne, az kétháromféle növényből összerakható, de
van, aki kifejezetten látványos zöldfa-

lat akar, abban az esetben akár kéttucatnyi növényfajjal is lehet dolgozni” –
magyarázta.
Koltai Tamás szerint egy beltéri zöldfal esetében az esztétika jobban meghatározó, annak ellenére, hogy vannak
bizonyos növények, amelyek jobban
szűrik a levegőt, míg a kültérinél inkább az a vezérmotívum, hogy minél
inkább hozzájáruljon a biodiverzitás növeléséhez, az adott régióban őshonos
növények kerüljenek beültetésre. Fontos szempont lehet, hogy a zöldfalak
méhlegelőként tudjanak funkcionálni,
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és ha van lehetőség, akár fészkelő madarak is meg tudnak jelenni – Bécsben
például ez már gyakorlat. Ehhez persze
kell egy környezeti érzékenyítés, aminek eredménye, hogy az embereket nem
zavarja, ha az akár nyitott ablakoknál
ott repkednek és fészkelnek a madarak.
Koltai Tamás szerint a biodiverzitás növelése mellett az energiahatékonyság
lesz a fő motivációja kültéri zöldfalak
kialakításának. Ezzel ugyanis – gondos
tervezés mellett – akár 15-20 százalékkal lehet mérsékelni az épületek energiakibocsátását. A zöldfal nyári hűsítő
hatásával csökkenthető a légkondicionáló-használat, és persze az áramfogyasztás, valamint a párolgáson keresztül mikroklíma-javító szerepe is
van. A téli fűtésköltségnél is elérhető
ugyanez, attól függetlenül, hogy örökzöld vagy lombhullató növényeket ültetünk, hiszen már eleve az ültetőközegnek van egy bizonyos vastagsága.
Le lehet számolni bizonyos tévhitekkel,
például azzal, hogy a növényzet lebontja a vakolatot, bemászik az eresz alá,
vagy hogy a gyökérzet bekúszik nyílászárókon, és emiatt vizesedik a ház.
„Ezek gondos tervezés mellett mindmind kikerülhetők” – nyomatékosította.
Magyarországon csak mostanában jelentek meg a kültéri zöldfalak, ezért is
nagyon előremutató, hogy az I. kerület
támogatja a kialakításukat. A már létezők közül Koltai Tamás az Allée bevásárlóközpontot emelte ki, mivel az van
a legjobban szem előtt. Korábban is létesült egy-két ilyen, kevésbé frekventált helyeken. „A Molnak volt például
egy tiszavirág-életű programja, amely
keretében néhány benzinkút homlokzatát növényesítették, például a XII. kerületben, az Istenhegyi úton, illetve
Leányfalun. Nagyon sajnálatos, hogy
ezt a programot nem vitték tovább.”
Abban, hogy egyelőre még keveset lehet látni, annak is szerepe van, hogy
a kertészeti és az építész szakma még
tesztelgeti ezeket a zöldhomlokzatokat.
„Részben joggal, részben pedig nem,
hiszen nyugodtan lehetne modellként
venni akár a lengyelországi, akár Ausztria bizonyos részein települt zöldhomlokzatokat, hiszen klimatológiai szempontból ezek azért nagyon hasonlatosak, és ezekben a régiókban már hosszú
évek óta telepítenek ilyeneket. Vagyis
van már egy olyan adatbázis és tudományos háttér, amire lehetne alapozni,
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de az látszik, hogy itthon még félnek a
tervezők. A magas energiaárak viszont
segíthetnek a zöldfalak elterjedésében”
– tette hozzá.
Egy kültéri homlokzatban nincs értelme 20 négyzetmétert csinálni, tehát
alsó hangon több száz négyzetméterről beszélhetünk, és az energetikai, valamint az esztétikai vonzatán túl az is
szempont lehet, hogy ez az épület árában is meg tud jelenni. Az köztudott,
hogy a zöldövezetekben lényegesen
magasabbak az ingatlanárak, amit
ugyanúgy el lehet érni egy zöldhomlokzattal is.
Izgalmas aspektus, hogy turisztikai látványosságként is funkcionálhat egy
ilyen épület. „Én például többször utaztam külföldre ilyen homlokzatokat, épületeket megnézni, Párizsban, Londonban rengeteg ilyen van, és nem voltam
egyedül, sokszor láttam, hogy százak
állnak egy-egy zöldhomlokzat előtt és
fotózzák magukat.
Az önkormányzatok sora írja meg a klímavédelmi vállalásait, amelyek pedig
kötelező érvényűvé válnak. Egy zöldfal, akár külön entitásként, akár egy
városi, kerületi zöldfolyosó elemeként
a mikroklíma-javításon át a biodiverzitás csökkenésének megakadályozásán
át az ingatlanok értékének az emeléséig sok mindenben jótékonyan tud hatni.

Idén is tapasztalhattuk, hogy a nyári
forróságban a betonrengetegben 40–50
Celsius-fok is kialakulhat. Ezeken a helyeken nagyon nehéz már horizontális
szinten növényt ültetni, de rengeteg
falfelület kihasználatlan, az ezekre telepített zöldfalakkal pedig jól lehetne
csökkenteni a hőszigetjelenséget, és
amellett, hogy a zöldfelület párologtat,
a hirtelen lezúduló csapadék vízkezelésében is nagyon komolyan részt tudna
venni” – sorolta az előnyöket.
Ezzel persze nem fogjuk megoldani a
klímaváltozást a városainkban, kellenek a zöldtetők, a kaszálatlan területek,
az út közti elválasztó sávok betelepítése növényekkel. Az sem elhanyagolható szempont, hogy globálisan rohamosan csökken a biodiverzitás, viszont
sok állatcsoport talál menedéket városi környezetben, amelyekből Koltai
Tamás két csoportot emelt ki: a madárvilágot, illetve a beporzókat.
A zöldfalak elterjedéséhez persze szükség lenne valami központi ráhatásra.
Franciaországban például tavalytól új
építésű házhoz már kötelező érvénnyel
kell zöldhomlokzatot vagy zöldtetőt építeni. „Szuper, hogy ez az I. kerületben
pályázati forrás érhető el zöldfal kialakítására, de az is biztos, hogy itthon nagyon sok a feladat, például a környezeti nevelésben” – mondta.
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A kültéri mellett, sőt annál némileg
gyorsabb ütemben, a beltéri zöldfalak
is terjednek. Ezeket elsősorban közintézményekbe, hotelek, irodák, irodaházak közösségi tereibe telepítik. Elsődleges funkciója az esztétikája, hiszen
eléggé vonzó tud lenni a szemnek nagy
felületen egy nagyon sűrű növényállomány összeültetve, ráadásul mindez
vertikális formában, gyakorlatilag a
falon. A Covid-időszaknak köszönhetően itt változik már egy picit az irány,
és mintegy mellékágként elválasztóként is funkcionálhat, szeparálja a munkavállalókat.
A zárt irodaházakban, de akár hotelekben és éttermekben is rengeteg anyag
párolog ki a bútorokból és a különböző
berendezésekből, amit a növények elég
nagy százalékban szűrnek meg. Tehát
a beltéri zöldfalnak levegőjavító szerepe is van, és természetesen oxigént is
termel, tehát klimatikus hatást is kifejt.
Sokakban felmerül, hogy egy több ezer
négyzetméteres irodaházban egy 20
négyzetméteres zöldfal vajon mennyit
használ. Ez most intenzív kutatás témája, pontos adatokat Koltai Tamás
sem tudott még mondani, de az ilyen
helyen dolgozók visszajelzései azt mutatják, hogy egy 15 négyzetméternél
nagyobb zöldfal már jótékonyan frissíti a levegőt, és pozitív mentális hatása is van.
Ma már egyre több cég foglalkozik vele,
és egyértelműen látszik, hogy az ingatlanfejlesztők és a tervezők is számolnak a zöldfallal, annak az esztétikai értékével és a közegészségügyi vonzatával is. Az intézményi beruházásoknál
ez most már nem kuriózum, és enyhe
felfutás látszik a magánlakásoknál is,

de azt el kell mondani, hogy a műanyag
kazettástól kezdve textilbeültetésen át
a kaspófüggesztésig többféle rendszerrel készülnek a beltéri zöldfalak, de még
egyik technológia sem pénztárcabarát.
Koltai Tamás szerint a szakma dolgozik
azon, hogy a társadalom minél szélesebb rétegénél ez meg tudjon jelenni.
A telepítést mindenki megoldhatja külső céggel, de a növényeket ápolni kell.
Az az izgalmas dolog ebben, hogy viszonylag kis felületen nagyon sűrűn
vannak ültetve a növények, ezért a beltéri növényeknél kulcsfontosságú a növényvédelem. Fontos dolog, hogy jól
szellőző legyen a helyiség, hiszen előfordulhat, hogy valamilyen kórokozó,
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károkozó bekerül, és akkor ezen a sűrű,
zöld felületen nagyon gyorsan el tud
terjedni. A növényvédelmen túl az öntözés a kulcskérdés, amit az esetek többségében automata rendszerrel oldanak
meg, de azért itt is folyamatosan kell figyelni, mert ahogy nő a lombtömeg, a
levélfelület, annál nagyobb a vízigény
is. Természetesen a fénymennyiség is
fontos, ebben az ügyben a szakma azt
javasolja, hogy minden esetben kerüljön fel kisegítő világítás, ugyanakkor
azt is hozzáteszem, hogy sokszor az a
fénymennyiség, ami egy ilyen irodaházban rendelkezésre áll, már elegendő
szokott lenni.
-enzo-

Az I. kerületben van forrás a zöldfalakra
A Budavári Önkormányzat 20 millió forintos keretösszegben
hirdetett meg pályázatot zöldhomlokzat létesítésének támogatására. A támogatás célja, hogy az önkormányzat Fenntartható Energia és Klíma Akciótervében meghatározott célok
elérése érdekében a biodiverzitást növelő, klímahatékonyságot javító beruházások körében elősegítse a homlokzati zöldfalak létesítését. Pályázatot nyújthatnak be az I. kerületben
lévő épületek, épületrészek tulajdonosaiként vagy bérlőiként
magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek és társasházak.
Az igényelhető támogatás legalább 30 ezer, és legfeljebb
6

300 ezer forint, a maximális támogatási intenzitás mértéke
pedig a projekt összköltségének 50 százaléka. Ennek értelmében a szükséges saját forrás mértéke a projekt összköltségének
fele, de ha a tervezett összköltség meghaladja a 600 ezer
fontot, abban az esetben a többletköltséget a pályázónak kell
fedeznie, így a támogatási intenzitás mértéke értelemszerűen
arányosan csökken. Azoknak, akik szeretnék igénybe venni a
támogatást, érdemes sietniük, mivel a pályázatok benyújtási
határideje ugyan november 15-e, a meghirdetéstől folyamatosan, a keret kimerüléséig fogadják be az igényeket.
VÁRNEGYED • XXVII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM • 2022. JÚLIUS 7.
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Idén nem lesz „Nyár a Márián”
A pesti humor szerint gazdasági válság esetén az emberek a „Járda-szigeteken” nyaralnak.
Milyen más lenne, ha a nyári forró hetekben a vízivárosiak értékes tartalommal
és közösségi élményekkel tölthetnék meg e mondás helyi változatát!
Egy elképzelés szerint a nyári iskolaszünetben a környékbeli gyalogosoké lett volna
az autóforgalomtól megóvott Mária tér, ahol napernyők alatt, kényelmes nyugágyakban
tölthették volna a napot, és, ha kedvük támad, részt vehettek volna az alkalmi programokon is.
Korsós Borbála alpolgármesterrel és Molnárka Gábor képviselővel,
az ötletgazdával beszélgettünk.
Milyen indíttatásból merült fel a vízivárosi közösségi tér gondolata?
Korsós Borbála: A 2019-es önkormányzati választás előtt Molnárka
Gábor programjában szerepelt, hogy
aktív szerepet vállal a Víziváros szen�nyezett levegőjének tisztábbá tételében, zajcsökkentésében. A Momentum
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Mozgalom jelöltje sikeres kampánya
után – immár képviselőként – ígéretéhez híven munkához látott annak érdekében, hogy a lakosság bevonásával
megkezdődjék a Víziváros forgalomcsillapítási projektjének kidolgozása.
Kétségtelen, hogy a Mária tér a városrész egyik kedvelt közterülete, de
miért éppen erre a „szigetre” esett a
választás?
Molnárka Gábor: A döntés előzménye, hogy tavaly műszeres forgalomszámlásással bíztuk meg a Város és
Mobilitás Intézetet, amelynek munkatársai a Víziváros nyolc-tíz pontján, hónapokon keresztül mérték, hogy az elhelyezett számlálók előtt hány gyalogos, kerékpáros, autó és egyéb jármű
halad el. Az összegyűjtött adatok alapján modellezhetővé vált, hogy a városrész mely útvonalain a legnagyobb a
gépjárműforgalom. A szakemberek öt
különböző helyszínre – a Fazekas és
Csalogány utca sarkára; a Fő utca és
Csalogány utca kereszteződésére; a
Szilágyi Dezső tér környékére; a Mária
térre, valamint a Batthyány és Hattyú
utca összeolvadásnál lévő kis háromszögre – helyszínenként három különböző koncepciót dolgoztak ki arról,
hogy a meglévő forgalmi rend változtatása esetén milyen átmeneti forgalomcsökkenést lehetne elérni. Az elképzeléseket először személyes találkozón,
majd öt alkalommal – a koronavírusjárvány miatt többnyire online rendezvényeken –, a tervezők bevonásával
egyeztettük a lakossággal. A környékbeliek elmondhatták, leírhatták a véleményüket, és szavazhattak a különböző változatokra. A vélemények alapján eldőlt, hogy a városrész lakói mely
elképzeléseket támogatják, illetve me-

lyeket utasítják el teljesen. Az idén
újabb egyeztetés következett V. Naszályi Márta polgármesterrel, a Budavári
Önkormányzat Városüzemeltetési irodájával, továbbá a Budapesti Közlekedési Központtal és a Budapest Közúttal. Közösen áttekintettük, hogy milyen szakmai tervek valósíthatók meg
aránylag kis ráfordítással, és melyeket kell elvetnünk, mert nem felelnek
meg valamilyen szabályozásnak. Végül
az a konszenzusos álláspont alakult
ki, hogy a Mária tér lehet az a beavatkozási helyszín, ahol érdemben tudunk
az átmenő forgalmon változtatni.
K. B.: A Batthyány utcában jelentkező átmenő autós forgalmat – amelynek nagy részét a főváros külső kerületeiből és az agglomerációból érkezők
generálják – más irányba terelnénk.
M. G.: Jelenleg a Széna tértől a Batthyány utcán keresztül egészen a Fő
utcáig el lehet jutni. Ezen úgy szeretnénk változtatni, hogy az eddig az átmenő forgalmat segítő Batthyány utca
inkább a helyi lakókat szolgálja. A javasolt forgalmirend-változtatás alapján gépjárművel a Mária térnél nem lehetne egyenesen továbbhaladni a Fő
utca felé, hanem – a sofőr végcélja szerint – vagy jobbra a Donáti, vagy balra
a Fazekas utcába kanyarodhatna. Az
itt közlekedő BKV-busz útvonala változna a Fazekas utca felé. A kerékpárosoknak azonban továbbra is szabad
lenne az út egyenesen. Megfordítanánk
az Iskola utca irányát is a Corvin tértől a Batthyány utca felé, hogy az ne legyen többé a Fő utcai dugót kikerülő
egérút. Az a feltételezésünk, hogy azoknak, akik például Nagykovácsiból jövet rendszeresen ezen az útvonalon haladnak keresztül a pesti Belváros felé,
a terelések és az utcairány-változtatá-
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sok miatt nem éri majd meg, hogy továbbra is ezt az utat használják, ezért
kisebb lesz az átmenő forgalom mértéke. Ezzel párhuzamosan azonban
minden vízivárosi lakó ugyanolyan
könnyen megközelítheti az otthonát,
mint eddig.
K. B.: Szeretném hangsúlyozni, hogy
a nyári szünet alatti ideiglenes beavatkozást kísérletnek tekintettük volna.
Az eredeti tervek szerint júliusban és
augusztusban megfigyelhettük volna,
hogy milyen változásokat tudunk elérni, és milyen visszajelzések érkeznek
a vízivárosiaktól. Augusztus végétől pedig visszaállt volna a korábbi forgalmi rend.
A forgalomcsillapítás időszakában mi
történt volna a Mária téren?
K. B.: A tisztább levegő és a csendesebb forgalom lehetőséget kínálna
a közösségihely-teremtésre is. Ennek
jegyében előzetesen már tettünk lépéseket különböző rendezvények előkészítésére. A Mária téren programokat
és kikapcsolódási lehetőséget kínálnánk az itt élőknek. Mivel a forgalomcsillapítás próbaüzemmódban működne, ezért a téren sem végeztünk volna
végleges átalakításokat. Az aszfaltburkolatot különböző eszközökkel, utcabútorokkal és árnyékolással változtattuk volna barátságossá és hívogatóvá.
M. G.: Az üres aszfaltot nagy felületen műfűvel borítanánk, amelyre nyug
ágyakat és rengeteg napernyőt helyeznénk el. Kellemes, hangulatos teret
hozhatnánk létre.
Milyen programokat kínálnának a
környékbelieknek?
K. B.: A rendezvényszervezésben a
Polgármesteri Hivatal kabinetirodájának egyik munkatársa, a Márai Művelődési Ház és a Vízivárosi Klub is segítene. Előzetesen megkerestük a helyi civileket és a vállalkozókat is, hogy
ha lehetőséget látnak a térben, szívesen látnánk őket. A gyerekekre és az
idős generációra is gondoltunk. Egy
kis színpadon irodalmi és művészeti műsorok váltották volna egymást.
Felolvasást tartottunk volna például
Végh György Don Makarémó meséiből, amelyek közül több is a Mária téren játszódik.
M. G.: Nem terveztünk nagyszabású rendezvényeket, hiszen ezeket a tér
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mérete sem engedi meg. A Mária téri
lakókat sem kívántuk zavarni, mindenképpen csendes eseményekkel számoltunk. Nem az volt a cél, hogy folyamatosan történjen valami, csupán
annyi, hogy alkalmanként legyen olyan
program, ami odavonzza a lakókat.
Ilyen például, amikor meghívott elő
adók verseket szavalnak, prózai művekből idéznek. Bemutatkozhattak volna a civilek, lehetőséget adtunk volna
kerekasztal-beszélgetésekre és egyes
műhelymunkák eredményeinek bemutatására.
K. B.: Önkéntesekre is számítottunk,
akik akár egy társasjátékklub szervezésében, akár más programokban segítették volna a program sikerét. Nyitottan fogadnánk a lakossági kezdeményezéseket, beszélgetéseket, és a
tér megnyitásával lehetőséget kínáltunk volna a vízivárosi közösség építésére.
Az előterjesztésük szerint milyen módon mérték volna a környék lakóinak
véleményét?
K. B.: A lakosok, az autósok és gyalogosok online és offline is visszajelezhettek volna, emellett szakemberek
vizsgálták volna, hogy a környékre milyen hatást gyakorol a térnyitás. Elkö-

telezettek vagyunk amellett, hogy tisztább és egészségesebb környezetet teremtsünk az I. kerületieknek, a Nyár
a Márián pilot projektével erre tettünk
volna kísérletet.
Hogyan értékelik a képviselő-testület azon döntését, amellyel elutasították a Nyár a Márián projektet?
K.B.: Rendkívül elszomorít minket,
és nem is azért, mert sokan dolgoztunk
ezen hónapokon át, hanem mert így
nem tudjuk megvalósítani azt, amit
ígértünk a kerületi polgároknak: jobb
levegőjű és nyugodtabb Vízivárost.
M.G.: A képviselő-testület többsége
a forgalomcsillapítási projektet korábban, a 2022-es költségvetés elfogadásakor támogatta. A mostani testületi
ülésen azonban a Fidesz tagjai és az
utóbbi időben rendre velük szavazó két
képviselő, Varga Dániel és Zsitnyák
János pusztán politikai okokból közösen megakadályozták, hogy idén
forrást biztosítsunk a Mária téri kulturális programokra. Márpedig programok nélkül nincs sok értelme egy
ilyen intézkedésnek – senki sem szeretne üres aszfaltot nézni hónapokig.
Ezért jövőre újra nekifutunk egy még
színesebb programtervvel!
r.a.
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A gyermekvédelemben
az apró sikerek is fontosak
Sorozatunkban a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ sokszínű tevékenységét mutatjuk be. Ezúttal Kárpáti Krisztina mediátort,
a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjét kérdeztük.
Egy jogszabály nyomán néhány évvel
ezelőtt teljesen átszervezték a kerületi családsegítő és gyermekvédelmi intézményrendszert. Miért kellett
megváltoztatni a korábbi struktúrát?
2016 előtt két külön munkacsoport
volt a családsegítő és a gyermekjóléti
szolgálat, majd január 1-től integrálták
a két szolgáltatást, és létrejött a családés gyermekjóléti szolgálat és a családés gyermekjóléti központ. A központ az
összes olyan speciális szolgáltatást
működteti, amelyet a család- és gyermekjóléti rendszer igényel. Bevezették
az esetmenedzser munkakört, amely
egyfajta hidat képez a családsegítő
munkatársak és a gyámhivatal között.
Amikor a családsegítők az esetvitel során már minden szakmai lehetőséget
kimerítettek, de a helyzet nem változik,
vagy a gyermekkel kapcsolatos súlyos
elhanyagolásra, bántalmazásra derül
fény, felmerülhet a hatósági intézkedés lehetősége. Ilyenkor esetkonferenciát hívunk össze, amelynek résztvevői
a kliens, a családsegítő, az esetmened
zser és az érdemben bevonható további, a gyermekkel kapcsolatban álló szakemberek, például a védőnő, az óvónő,
az osztályfőnök, a gyermekorvos, a fejlesztőpedagógus. Az esetkonferencián
születik egy döntés azzal kapcsolatban, hogy szükséges-e vagy sem hatósági intézkedésre javaslattétel. Amen�nyiben szükséges, az esetmenedzser
megteszi a javaslatot a gyámhivatal
felé, akik tárgyalás után meghozzák
a döntést határozat formájában. Ez
után az esetmenedzser lesz a felelős
a további esetvitelért, ő koordinálja
a családdal kapcsolatos további fela
datokat és készíti el a helyzetértékelést félévenként vagy külön kérésre.
Amennyiben az a döntés születik, hogy
nincs szükség hatósági intézkedésre,
akkor alapellátásban folytatódik a
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kapcsolattartás a családdal. A hangsúly az elmúlt évek alatt áttevődött
a gyermekes családokra, a gyermekvédelemre.
Ön mikor kapcsolódott be a Szociális és Gyermekvédelmi Központ munkájába?
Az egyetem elvégzése után, családsegítőként itt kezdtem a pályámat. A
két kisgyermekemmel otthon töltöttem
néhány évet, majd 2013-ban a gyermekjóléti csoporthoz tértem vissza. Az
átalakított intézményrendszerben esetmenedzserként dolgoztam, majd 2019ben neveztek ki szakmai vezetővé.

Mi számít sikerélménynek egy esetmenedzser pályáján?
A kollégák általában hosszan elhúzódó, bonyolult esetekkel találkoznak,
és minden eset egészen más. Egy védelembe vételi folyamatnál az számít
sikernek, ha az ügyet azzal tudjuk lezárni, hogy a család megértette, hogy
a gyerekük érdekében fontos együttműködni velünk és a többi szakemberrel, és betartja a gondozási-nevelési
tervben előírtakat. Ennek nyomán a
család a javára változott, és a szoros
kontrollból visszatérhetünk az alapellátásba. Sajnos az ilyen fajta esetekből
kevés van, de néha akadnak jó példák.

Említene néhány ilyen esetet?
Sok esetben a szülők hosszasan elhúzódó válása miatt keletkeznek problémák. Gyakran a kapcsolattartásból
adódóan, máskor azért, mert a szülők
érzelmileg nem tudnak teljes mértékben eltávolodni egymástól. Előfordul,
hogy az apák túlzottan agresszíven
lépnek fel az előző párjukkal szemben,
mert úgy érzik, hogy az édesanya nem
megfelelően gondoskodik a gyermekükről. Úgy gondolják, hogy őket kirekesztik a családból, ezért kemény
hangú és agresszív levelekkel támadják az anyák nevelési stílusát, módszereit, attitűdjét. Ezektől az e-mailektől,
levelektől az anyák a tehetetlenség állapotába kerülnek, és ilyen esetekben
nehezített körülmények között kell
helyt állniuk. A mi feladatunk, hogy
támogassuk őket. Gyakran súlyos
pszichiátriai problémák, alkoholprob
lémák, egyéb függőségek fordulnak
elő a szülőknél.
Az anyák körében is előfordul hasonló viselkedés?
Igen, volt több ilyen eset is. Amikor
az anya kerül rossz pszichés állapot-

ba, és az apához vagy más rokonhoz
kerül a gyerek.
Milyen egyéb szakmai területeken
történt változás az elmúlt években?
A gyermekvédelmi központokban
országszerte 2018-ban vezették be az
óvodai, iskolai szociális segítői státuszt.
A bölcsődékkel és az óvodákkal régóta
jó kapcsolatban álltunk, az iskolák részéről azonban kezdetben ellenállást
tapasztaltunk. A tantestületek vezetői nem szívesen engedtek az intézményükbe külső személyt, szakembert,
akinek az a feladata, hogy érzékelje az
iskolán belüli problémákat.
Hogyan sikerült konszenzusra jutni?
Első körben személyesen kerestük fel
a kerületi iskolaigazgatókat, majd az
éves gyermekvédelmi konferenciát –
amelyre meghívtuk az intézményvezetőket – az új szakterület témája köré
szerveztük. A tanácskozáson részletes
felvilágosítást nyújtottunk, és már működő példákkal igazoltuk a szociális
segítők munkájának létjogosultságát.
Azt követően együttműködési megállapodást kötöttünk az óvodákkal és

az iskolákkal. Előadásokat tartottunk
a tantestületeknek az intézményünkről, a saját szerepükről és a jelzőrendszer
fontosságáról. Nehezítette a dolgunkat, hogy sok ember jelentkezett erre
a munkára, de magas volt a fluktuáció.
A koronavírus-járvány és az online oktatás újabb akadályokat jelentett.
Jelentős szakmai siker, hogy az idei
tanévtől végre teljes az összhang, szuper csapatunk van, minden iskolában
sikerült jó kapcsolatot kialakítani az ott
dolgozó pedagógusokkal és egyéb szakemberekkel. Szociális segítőink sokféle témában – a szorongáskezeléstől
a drogproblémákon keresztül az antibullyingig – tartanak csoportfoglalkozásokat, a visszajelzések alapján nagy
sikerrel. Léteznek olyan társasjátékok,
amelyek az áldozatsegítés és a bűnmegelőzés elsajátítását segítik. Ezek
nyomán a gyerekek megtudják, hogy
milyen jogokkal élhetnek, kihez fordulhatnak segítségért, és milyen támogató szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
Az óvodákban dolgozó munkatársunk
elsősorban a szülőkkel foglalkozik, szülői értekezleteken és egyéni beszélgetések keretében nekik nyújt segítséget.
Továbbá gyakran felhívja az óvódapedagógusok figyelmét a jelzőrendszer
fontosságára, és segít az egyéni esetekben a jelzések továbbításában. A böl
csődékben nem tették kötelezővé, hogy
szociális segítők támogassák az ottani szakembereket, de szerettük volna,
hogy a hagyományokhoz híven, továbbra is jól működjön a kapcsolat, ezért
egy munkatársunk a bölcsődékben is
rendszeresen jelen van.
A problémaészlelés jelzőrendszeri koordinációját az egyik iskolai szociális segítő, illetve tanácsadó végzi. Ő gyűjti
össze és rendszerezi a hozzánk érkező
jelzéseket, és gondoskodik a visszajelzésekről is, hiszen, lényeges információ,
hogy felvettük a családdal a kapcsolatot és megkezdtük a munkát. Emellett
rendszeresen szervezünk szakmaközi
megbeszéléseket a jelzőrendszer tagjaival. Minden évben összeállítjuk a jelzőrendszeri intézkedési tervet, amelynek
teljesítéséről – a szakmai szervezetek
képviselőinek bevonásával – a gyermek
védelmi konferencián számolunk be.
A Gyermekvédelmi Központ is helyet
ad a kliensekkel történő találkozásoknak?
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A családterápia, párterápia és a mediációs szolgáltatás itt az Attila úti
székhelyünkön elérhető. A prevenció
mellett ezek a leghatékonyabb eszközök arra, hogy érdemi változást tudjunk elérni. Amikor saját elhatározásból, maguktól keresnek fel minket – ők
vannak kevesebben –, ezen a területen
is gyakrabban érhetőek el sikerek. Egy
esetben például a szülők azért kerestek
fel minket, mert nyolc év különélés után
sem tudtak tisztázni sok olyan, a közös gyermekükkel kapcsolatos kérdést,
amely mindkettejük számára fontos
volt, és ennyi idő után sem tudták elindítani a válást. Több mediációs ülés
után végül sikerült közöttük olyan szintre fejleszteni a kommunikációt, hogy
meg tudtak állapodni egymással. A
mediáció célja azonban nem feltétlenül a megállapodás, hanem az érdemi
kommunikáció, egymás meghallgatása szabályozott és biztonságos keretek
között. A közösségi oldalunkon és a
honlapunkon folyamatosan hirdetjük
ezeket az ingyenes lehetőségeket. Jelenleg négy kollégánk foglalkozik család- és párterápiával, három munkatársunk végez mediációt.

Ingyenes jogi tájékoztatást is tartunk
hetente egyszer, valamint szociális diagnózis-készítéssel is foglalkozunk. A
szociális diagnózis felvételével kön�nyebben beazonosíthatók a szolgáltatások terén meglévő igények és esetleges hiányok, valamint segíti a klienseket a problémáik feltárásában és az
ezek megoldásához szükséges szolgáltatások igénybevételében. A társintézmények, a jelzőrendszer tagjai is kérhetik a szociális diagnózis elkészítését.
Péntek délután és szombat délelőtt a
központunkban kapcsolattartási ügye
letet tartunk azon szülők vagy nagyszülők számára, akik gyámhatósági
vagy bírósági határozat alapján nálunk találkoznak a gyermekükkel vagy
unokájukkal. Mindez havonta négy-öt
családot érint.
Ugyancsak a központban dolgozik, jelenleg félállásban, a két gyermek- és
a felnőttpszichológusunk, valamint
egy terápiás szakemberünk. A családsegítők az esetvitelek során gyakran
bevonják a pszichológusokat a cselekvési tervbe, és a szülők és a gyermekek
is részt vesznek pszichológiai tanácsadáson. Hasonlóan a család- és párte
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rápiához, valamint a mediációs szolgáltatásokhoz, a pszichológiai tanácsadás is ingyen igénybe vehető nálunk.
A központ szolgáltatásaihoz tartozik a
készenléti ügyeleti telefon is, amelyen
munkatársaink munkaidőn kívül el
érhetők. A készenléti szolgálat célja a
Család- és Gyermekjóléti Központ nyit
vatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség,
tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.
A nyári szünetben kollégáink táborokat és különböző csoportfoglalkozásokat szerveznek és működtetnek, több
éve nagy sikerrel.

Két tucat új bölcsődei férőhely
a Naphegyen
Új „minibölcsődék” nyílnak az I. kerületben

A Budavári Önkormányzat 300 millió forintot nyert, hogy új
bölcsődét alakítson ki – így a tervek szerint 2024-től két
tucattal több kisbabáról tudunk gondoskodni a kerületben.
A „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázaton elnyert
összegből egy jelenleg használaton kívüli patinás épületet,
egy korábbi zeneiskolát újítunk fel a Dezső utca 8-as szám
alatt. Az épület a Naphegyen, a kerület kisvárosias lakóterületi övezetében található – ahová nagy örömünkre szívesen
költöznek fiatal párok és kisgyermekes családok.

R. A.

Gyermekjóléti
Központ

Az I. kerületben évek óta problémát jelent, hogy nincs elég
bölcsődei férőhely. Jelenleg az I. kerületben 3 bölcsődénk
üzemel: az Iskola utcai Bölcsőde 88 férőhellyel, a Tigris
Bölcsőde 50 férőhellyel, illetve a Lovas Bölcsőde 40 férőhel�lyel várja a 0–3 éves gyerekeket. Emellett van még két családi bölcsőde is a kerületben, 8-8 fős csoportokkal – de a
bölcsődei kapacitásunk még így sem elegendő.

1012 Budapest Attila út 89.
Telefon: 356 8363, 356 9599
Krízishelyzetben hívható
telefonszám:
+36 30 935 2983

bölcsöde 1.pdf
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Új minibölcsődét alakítunk ki a Naphegyen.
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„Ez a kérdés nagyon fontos itt a kerületben, nem véletlenül
szerepelt a választási ígéreteink között is” – fogalmazott
Váradiné Naszályi Márta polgármester. „Márpedig, amit
ígértünk, azt be is tartjuk. Ezzel természetesen még nem
oldottuk meg az összes férőhelyproblémát, de megyünk
tovább a megkezdett úton.”
Az új fejlesztésnek köszönhetően 3 új minicsoportban 24 új
bölcsődei férőhelyünk lesz, így 24 családnak fogunk tudni
segíteni, hogy a szülők gond nélkül tudjanak dolgozni is a gyermeknevelés mellett. A kisebb csoportokkal üzemelő minibölcsődei forma ráadásul lehetőséget kínál az inkluzív ellátásra,
a speciális fejlesztést igénylő gyermekek fogadására is.
A kivitelezés során a legmodernebb szabványokban előírt
követelményeknek megfelelő anyagokat használunk fel, az
épületet energetikailag is felújítjuk. Így a projekttel a kerületünk
klímacéljainak eléréséhez is hozzájárulunk.

14:19

300 MILLIÓ FORINTOT
NYERTÜNK EGY ÚJ
BÖLCSŐDÉRE!

Y

CM

Támogatjuk a Szilágyi Erzsébet Gimnázium informatikai
rendszerének felújítását.

MY

CY

Digitális fejlesztőprogramot vezetünk be két kerületi óvodában is.

CMY

K

Sporttámogatási rendszert szorgalmazunk a szociálisan
rászoruló gyerekek számára.
A kerületei nyugdíjasok 20%-os kedvezménnyel vehetnek
bérletet a Szent Lukács, illetve a Rudas Gyógyfürdőkbe.
Generációk közötti kapcsolatteremtést segítő programot kezdeményezünk.
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Szeptemberben
időközi választás
Gelencsér Ferenc
korábbi körzetében

ÖNKORMÁNYZAT

2022. évi megjelenési dátumok
Lapszám

Leadási határidő

Megjelenés

13

július 13.

július 21.

Korábbi alpolgármesterünk, egyben az 5. számú választókörzet képviselője, Gelencsér Ferenc
az áprilisi választások után már az országgyűlésben folytatja a kerületünkben elkezdett
munkáját.

14

július 27.

augusztus 4.

15

augusztus 31.

szeptember 8.

16

szeptember 14.

szeptember 22.

A helyére kerülő önkormányzati képviselő személyéről szeptember 11-én időközi választáson
döntenek a lakók.

17

szeptember 28.

október 6

18

október 12.

október 20.

A szavazókör lakosai automatikus értesítést
kapnak a Nemzeti Választási Irodától július 22-ig.

19

október 26.

november 3.

20

november 9.

november 17.

21

november 23.

december 1.

22

december 7.

december 15.

Az átjelentkezésről és a mozgóurna igényléséről
bővebben az alábbi linken olvashat:
https://budavar.hu/tudnivalok-a-szeptemberi-i
dokozi.../

Lakásügynökségi felhívás
Üresen áll a lakása? Nem meri kiadni magánszemélynek?
Nem tudja kiadni, mert külföldön tartózkodik? Nem tudja
kiadni, mert nem áll a rendelkezésére a felújításhoz,
átalakításhoz szükséges összeg?
Lakástulajdonosok részére
A Budavári Önkormányzat 2021-ben létrehozta a 100%-ban
önkormányzati tulajdonú Budavári Lakásügynökséget, amely
a kerületben – és a közeli kerületekben – üresen álló lakások
tulajdonosaival szeretné felvenni a kapcsolatot.
A lakásügynökség úgy veszi bérbe a jelenleg üresen álló
lakásokat, hogy azt viszontbérletbe adja a kerületben dolgozó
közalkalmazottaknak, közszolgáknak, köztisztviselőknek –
azaz olyan bérlőknek, akik az I. kerületért dolgoznak,
de nem engedhetnek meg maguknak piaci árú albérletet
a kerületben.
A lakásügynökség megbízható bérlő: nem halmoz fel tartozást,
vállalja az eredeti állapot fenntartását, kezeskedik a lakás álla
potának megőrzéséért. Az önkormányzati tulajdonban álló
lakásügynökség a biztonságos bérbeadás szinonimája.
Amennyiben ön vagy lakótársa, ismerőse rendelkezik használható vagy kisebb felújítással használhatóvá tehető lakóingatlannal, kérjük, keressenek minket bizalommal! Mindannyiunk
érdekét és biztonságát szolgálja, ha kerületünk lakásai nem
14

üresen állnak, hanem megbízható, a kerületért dolgozó bérlők
laknak bennük.
Együttműködésüket köszönjük, a további információkért
kérjük, keressék fel a honlapunkat, illetve keressenek minket
weboldalunkon: https://budavar.hu/budavari-lakasugynokseg/
Lakásbérletet keresők részére
Ha ön állami vagy önkormányzati intézményben dolgozik, és
az I. kerületben található a munkahelye, akkor önnek is érdemes
felkeresnie a Budavári Lakásügynökség honlapját, illetve az
ingatlan.com portált, ahol a lakáspiaci bérleti díjakhoz képest
kedvezményes díjakon kínálunk lakásokat hosszú távú bérbe
vételre, pályázat útján.
Honlapunk elérhetősége:
https://budavar.hu/budavari-lakasugynokseg/
Az ingatlan.com portálon a Budavári Lakásügynökség
hirdetései az alábbi linken érhetők el:
https://budavarilakasugynokseg.ingatlan.com/
Várjuk a jelentkezésüket pályázatainkra!
További információkért kérjük, keressenek minket az alábbi
elérhetőségeken: email: lakasugynokseg@budavar.hu
telefon: +36 20 314 5434
Szente András, a Budavári Lakásügynökség vezetője
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Nyilvános a KÉSZ tervezete
A Budavári Önkormány idén új Kerületi Építési Szabályzat
(KÉSZ) tervezetet készített, felülvizsgálta az ehhez kapcsolódó
Településfejlesztési Koncepcióját (TK) és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS), valamit a településkép
védelméről szóló kerületi rendeletét (Tkr). A friss dokumentumok elérhetők honlapunkon: https://budavar.hu/tk-itskesz-tkr-velemeny/. Várjuk észrevételeiket, véleményüket
a foepitesz@budavar.hu e-mail-címre 2022. augusztus 3-ig.

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal a Főépítészi Iroda
munkatársaihoz a foepitesz_iroda@budavar.hu címen.
A tervezetekről 2022. július 14-én (csütörtökön) 16–18 óra
között lakossági fórumot tartunk a Kapisztrán tér 1. szám
alatt, a Városháza aulájában, amelyen ismertetjük a terveket
és válaszolunk a felmerült kérdésekre. Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

Fogadóórák
Váradiné Naszályi Márta polgármester
Online: budavar.hu, hétfőnként 16:30–17:30
Személyes: 07. 11. 17:30–18:30
Helyszín: Vuk játszótér
E-mail: polgarmester@budavar.hu
Gulyás Gergely Kristóf
Minden szerdán 17 és 18 óra között a
Fidesz Fő utca 28. szám alatti irodájában.
Telefon: +36 20 620 7295
E-mail: gulyas.gergely@budavar.hu
Kovács László György
Minden hónap első szerdáján 17:00 órától.
Helyszín: Képviselői iroda, Döbrentei utca 19.
Előzetes bejelentkezés alapján: Telefon: +36 30
372 0373, E-mail: kovacslaszlo11@gmail.com
Dr. Kun János
Előzetes megbeszélés alapján és minden
hónap második szerdáján 17 és 18 óra között.
Helyszín: Kapisztrán tér 1., Telefon: +36 20
569 5161, E-mail: kun.janos@budavar.hu
Marschall Máté
Időpont: megbeszélés szerint.
Helyszín: Budavári Polgári Szalon,
Fő utca 28.
E-mail: marschall.mate@budavar.hu
Molnárka Gábor
Minden hónap első péntekén
17–18 óra között.
Helyszín: Fő utca 10.
Telefon: +36 20 339 7660
Dr. Patthy Szabolcs
Előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: +36 30 456 7967,
e-mail: patthy.szabolcs@budavar.hu
Helyszín: KDNP-iroda, Attila út 63.
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Korsós Borbála Erzsébet alpolgármester
Minden második hétfőn 16:30–18:30 között.
Helyszín: Kapisztrán tér 1., bejelentkezés
szükséges. Telefon: +36 20 461 3043
E-mail: korsos.borbala@budavar.hu
Reményik Ildikó
Előzetes bejelentkezés alapján.
Helyszín: 1013 Bp., Krisztina krt. 73.
Telefon: +36 20 535 1400
Dr. Sándor Péterné
Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint
Helyszín: Városháza, Kapisztrán tér 1.
Telefon: +36 20 339 6306
Tímár Gyula
Előzetes bejelentkezés alapján minden hónap
utolsó péntekjén 17:00–18:00 óra között a
Vízivárosi Klubban. Telefon: +36 20 353
7100, e-mail: timar.gyula@budavar.hu
Tölcsér Borbála
Minden páros kedden 18–19 óra között.
Helyszín: Fő utca 10., bejelentkezés
szükséges. Telefon: +36 20 228 8853
Varga Dániel
Fogadóóra: júliusban és augusztusban
csak előzetes egyeztetés alapján.
Helyszín: 1016 Budapest, Franklin utca 2.
Zsitnyák János
Fogadóóra: 2022. 07. 19.: 16–17 óra,
08. 30.: 16–17 óra. Telefon: +36 20 620 7285
Helyszín: 1016 Budapest, Franklin utca 2.
E-mail: zsitnyak.janos@budavar.hu

15

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

Átadtuk az idei
Semmelweis Ignác-díjakat
A Budavári Semmelweis Ignác-díjat
minden évben két olyan személy nyerheti el, akik az I. kerületben az egészségügyi, illetve a szociális ellátás
területén legalább öt éve kiemelkedő
munkát végeznek.
Dr. Malmos Erzsébet és Dr. Barcza-Rotter Béláné – született Viant Rozália –
ilyen szakemberek. Hosszú-hosszú
ideje áldozatosan és lelkiismeretesen
szolgálják az I. kerületi lakosokat.
Egy ilyen díjhoz igyekszünk minél szélesebb körből javaslatokat kérni, hiszen
leginkább az itt lakók, itt dolgozók tudják,
kik érdemesek a kerület elismerésére.
A két fődíjasunkon kívül rengeteg
egyészségügyben, illetve szociális
szférában dolgozó kollégánknak
tartozunk hálával. Ezért a díjátadón
elismerésben részesült még:
Almási Tünde
Ambrus Zita
Horváth Krisztina
Takács István
dr. Molnár Zsuzsanna
dr. Visontai Zsuzsa
dr. Szalai László
Dr. Szarka Zsuzsanna
Bodóné dr. Németh Csilla
Bús Attiláné
Majlinger Dóra
Réthyné Czombos Csilla
Polgár Erzsébet
Müller Jánosné Krisztina
Veres Erika
Czine Hunor
Tóth-Szalisznyó Dóra Éva
Arató Csilla Annamária
Bikkes István
Krieser Andrea
Tarján Magdolna
Kenessey Zoltánné
Horváthné Józsa Viktória
Vas Hunor
Juhász Tamás
Solymos-Édelmayer Éva
Szmolicza Károly
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Dr. Barcza-Rotter Bélánét mindenki
csak Rozikának hívja. Már 60 éve dolgozik
az egészségügyben. 1990. óta mint
röntgenasszisztens az I. és XII. kerületi
betegeknek készíti el a panoráma-felvételeket. Mindenkivel kedves, türelmes,
segítőkész, pedig nem könnyű a gyerekeket rábeszélni, hogy mozdulatlanok
legyenek a felvétel közben.
Dr. Malmos Erzsébet bőrgyógyászként
és onkológusként több mint 20 éve
kezdett el dolgozni a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatánál.
Ha munkáról, betegekről van szó, elfelejti
minden baját, 20 évet fiatalodik, és
a betegellátás, a munka lesz az első.
Németh András
Palásti János
Fülöp András
Horváth-Kulcsár József
Sturcz Péter
Gergely Tamás
Szőts Róbert
Jakus-Berkes Attila
Ujszegi Istvánné
Juhász Tamás
Juhász Gáza
Stefán Cecília
Domokos-Stefán Mária
Karbély András Krisztián
Fazekas Szabolcs
Dr. Bodroghelyi László
Hevesi-Tóth Györgyi
Bartók Tünde
Hegyesi Emma
Kiss Anikó
Babay Réka
Krajczár Károlyné
László Kinga
Hajdu Andrea
Keresztes Erzsébet
Koppány Ivett
Láng Andrea
Moór Zsuzsanna
Bihari György
Réffy Edit
A teljes kerület nevében köszönjük!
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Ötleteket és támogatást
kínál a BKIK
Antal Attila, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara I. kerületi
tagcsoportjának vezetője úgy véli, hogy a Budavári Önkormányzat és a kamara
együttműködése nyomán a helyi vállalkozások és az itt élők is jól járhatnak.
Az első lépéseket már megtették, ezúttal a folytatásról kérdeztük.
Néhány hónapja vette át az I. kerületi
tagcsoport vezetését. Korábban mivel foglalkozott?
Közel húsz éve dolgozom a kamarában. Az egyik vállalkozásom egy I.
kerületben működő étterem, a másik,
amelynek ügyvezetője vagyok, a Bevásárlóutca Menedzsment, azaz a BUM
(a Kamara nonprofit kft-je), amely egy
több száz vállalkozást összefogó ernyő
szervezet. Az olyan tematikus utcák,
mint például a Bartók Béla, a Pozsonyi
út, a Ráday és a Falk Miksa utcák tartoznak alá (további 6 utca mellett), az ott
működő vállalkozásoknak segítünk a
rendezvények megszervezésében, engedélyeztetésében, a közösségimédiamegjelenésekben, a helyi vállalkozókat
támogató fejlesztésekben és a vállalkozásokat népszerűsítő kiadványokat,
turisztikai térképet jelentetünk meg.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szervezetében a kerületi tagcsoportok vezetőit, a vezetőséget és az elnököt az önkéntes tagok maguk közül
választják négyéves időtartamra. Tanulságos adat, hogy az I. kerületben működő több mint 4000 vállalkozásnak és
1600 egyéni vállalkozónak mindössze
1%-a önkéntes tag; közéjük tartozom én
is. Ez az adat már eleve kijelölt számomra feladatokat a következő négy évre.
Sokan abban a hitben élnek, hogy a
kamarai tagság kötelező…
Az emberek a regisztrációt és a kamarai hozzájárulási díj megfizetését
hajlamosak összetéveszteni az önkéntes tagsággal. A kötelező regisztráció,
ami törvényi kötelezettség minden Magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozásnak, valóban pénzbe kerül, ez
a díj évente 5000 Ft. Magyarországon
a gazdasági kamarai tagság azonban
önkéntes alapon szerveződik. A tag-
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sági díj mértéke a vállalkozás gazdasági teljesítményétől függ. Kiszámolása nagyon egyszerű, de az estek döntő
többségében a tagvállalkozás évi 15
ezer forintnál nem fizet többet. És ebben már a kötelező kamarai hozzájárulás is benne van. Úgy gondolom, hogy
ennél az összegnél jóval nagyobb érték, hogy tartozzunk valahová, hogy
a problémákat közösen meg tudjuk beszélni, információkat tudjunk cserélni,
és valós lehetőség adódik a szakmánkat érintő helyi és országos szabályozáshoz véleményt mondani, a döntéshozókat a „jó irányba” terelni.
Néhány héttel ezelőtt a MáraiKultban
személyesen is találkozott a kerületi
vállalkozókkal. Milyen tapasztalatokat szűrt le a megbeszélés nyomán?
Az első alkalmat tekinthetjük ígéretes kezdetnek, amelynek mindenképpen lesz folytatása. Az önkormányzat
pozitív hozzáállása egyértelmű; igyekeznek olyan helyzetet teremteni a helyi vállalkozók számára, ami segíti őket.
Ehhez azonban közvetlen információkra van szükségük. A vállalkozásokkal
való együttműködés nagyon nehéz műfaj. A meghívókat a BKIK adatbázisa
alapján küldtük ki, de a címlistában
szereplők számához képest kevesen
jöttek el. A rendezvény egyik tanulsága tehát, hogy az adatok pontatlanságának következménye a gyenge kommunikáció. Tipikus példaként említem,
hogy a cégek egy része a saját elérhetősége helyett a könyvelője e-mail-címét
adja meg. A könyvelő egyszerre 50-60
cég ügyeit intézi, a hivatalos ügyekre
koncentrál, érthetően nem tud a BKIK
megkereséseire válaszolni. Jellemzők
továbbá az informatikai alkalmazási
hiányosságok. Az erőszakos promóciós kampányok levéltömegében nehéz

megtalálni az igazán fontos információkat. Gyakran megy a „szemétbe” a
fontos infó is. Akik azonban részt vettek a találkozón, jelezték, hogy helyi
szakmai ügyekben a jövőben is egyeztetnének a kamarával; úgy vélem, hogy
erre a kerületi tagcsoporti forma tökéletesen alkalmas. Számunkra lényeges,
hogy a kerület vezetői tudják, bizonyos
információs és szervezési feladatokat
rábízhatnak erre a létező kerületi csatornára. Szeretnénk élővé tenni ezt a
kapcsolatot.
Említsen néhány konkrét példát arra,
hogy a BKIK milyen módon segítheti
az önkormányzat munkáját és a lakosság hétköznapi problémáinak megoldását.
Készítettünk egy rövid térinformatikai felmérést a kerületi cégek alap
adataiból, amelyek megmutatják, hogy
a kerületben hány vállalkozás működik, mi a szakterületük, hol találhatók,
mekkora az árbevételük és hány embert foglalkoztatnak, ezekből sok következtetés levonható. Jól látható, hogy
jelenleg a kerületi vállalkozások nem
fedik le a helyi lakossági és intézményi igényeket. Ez a probléma a turisztika területén is szembeötlő, ahol a cégek elhelyezkedése és nagyságrendje
sem kielégítő, legyen szó akár a külföldi, akár a belföldi látogatókról. Ha
a legkeresettebb szolgáltatásokat „külsős”, azaz nem kerületi vállalkozások
látják el, az sem a lakosság, sem az
önkormányzat számára nem ideális.
A kölcsönösen előnyös helyzet – ahol
mindenki nyer – azt jelentené, hogy a
Budavári Önkormányzat nagy arányban tud az I. kerületi vállalkozásokra
támaszkodni. A helyzet átvilágítása
nyomán napvilágra kerülnek a valós
adatok, és a helyzet javítása, módosítá-
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sa érdekében kidolgozható egy megvalósítható koncepció. Ilyesmire Budapesten már létezik példa, hiszen a BUMban is a helyi önkormányzatok, lakosok
és a vállalkozások elképzelései alapján
alakulnak a szolgáltatások. Ehhez persze több éves kitartó közös munka szükséges, minden érdekelt részvételével.
Jelen esetben a szereplők: az I. kerületi vállalkozások, a kerületi lakosok és
a Budavári Önkormányzat.
Szakmai szemmel értékelve a jelenlegi helyzetet, milyen területen lát sajátos problémát az I. kerületben?
A kereskedelmi forgalomról elmondható, hogy a lakosok döntően nem az
I. kerületben költekeznek, más városrészekbe járnak át vásárolni. Ennek
oka a területi különbségek mellett többek között a szűk árukínálat, és a sajátos árviszonyok. Minden tényezőt
meg kellene vizsgálni, majd olyan akciókat, lehetőségeket kellene felkínálni, ahol az I. kerületi vállalkozók megjelenhetnek. Az első találkozónkon kiderült, hogy az önkormányzat nyitott
erre a kezdeményezésre.
A BKIK I. kerületi tagcsoportjának
vezetőjeként konkrét segítséget is
ajánlott?
Az elmúlt hetekben összeállítottunk
egy kérdőívet az önkormányzat igényeit alapul véve, amelyet a napokban
eljuttatunk az összes kerületi vállalkozónak, majd összesítjük és elemezzük
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a válaszokat, hogy kiderüljön, milyen
segítségre, változtatásra van szükség,
az ellátás palettáját hogyan lehetne szélesíteni. Csökkentett bérleti díjakkal és
egyéb kedvezményekkel például a kerületbe vonzhatók hiánypótló kurrens
vállalkozások. Megbeszélésünk szerint
az általunk készített anyagot az önkormányzat ősszel kiértékeli, és ha szükséges, konkrét javaslatokat tesz.
Véleménye szerint mikor indulhat az
első olyan kerületi rendezvény, amelybe a BKIK is hatékonyan bekapcsolódhat?
Szívesen közreműködnénk a Kapisztrán térre tervezett igényes karácsonyi
vásár megvalósításában, akár a szervezésről, akár a helyi vállalkozók képviseletéről lenne szó. Korábban a BUM
számtalan ilyen rendezvény megvalósításában vett részt. A rendezvényt a
kamara marketinggel és az adminisztrációs költségek csökkentésével is támogatni tudja.
Foglalkozott-e a kamara olyan szakmai kérdéssel, amely kiemelten érinti az I. kerületi vállalkozók egy csoportját?
A BKIK évek óta szószólója annak,
hogy az idegenvezetők kapjanak olyan
szakmai minősítést, amelynek segítségével szakmaként tudnak föllépni,
megvédve őket a képesítéssel nem rendelkezők, kontárok konkurenciájától.
Ezzel kapcsolatban szakmai előterjesz-

téseket készítettünk, az illetékes döntéshozókkal egyeztettünk. Bízom benne, hogy az eredmény nem marad el.
A BKIK milyen állásponton van a kisvállalkozásokat érzékenyen érintő
kedvezményes adózási forma, a KATA
kérdésében, amelynek feltételeit jövőre szigorítani kívánja a kormány?
Egyértelműen kijelenthetem, hogy
a rendszer hasznos, jól működő, és a
vállalkozók évközi adminisztrációját
rendkívül lecsökkenti. Elfogadhatatlan, hogy abból induljunk ki, hogy a
KATA-s vállalkozók csalni akarnak.
A kisadózók 99%-ának cége teljesen
jogszerűen működik, és rendben van.
Abban azonban mindenki egyetért,
hogy az arányokon módosítani kell,
mert az értékek az elmúlt időszakban
elmozdultak. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a KATA megtartása
mellett voksol, a téma szakmai alapú
felülvizsgálatát támogatja. Magyarországon ma kb. 1 200 000 vállalkozásából mintegy 350 000 Budapesten működik. A hazai GDP kétharmadát Budapest
termeli meg. Úgy gondolom, minden érdekelt számára lényeges, hogy a budapesti vállalkozók milyen állásponton
vannak ebben a kérdésben. Ezeket a
véleményeket, hozzászólásokat a BKIK
az általa elvégzett felmérések alapján
pontosan ismeri, és ennek alapján képviseli is a döntéshozókkal folyamatban
lévő egyeztetéseken.
R.A.
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Érzem, hogy valaki
vigyáz rám
Kevesen tudják, hogy a My Fair Lady, a Chicago, a Cabaret és a Hello Dolly
egykori főszereplője rajong a Vár illatáért. Sorolhatnánk még számos szerepet – köztük
a nézők egyik kedvencét, az Osztrigás Micit –, de olvasóink talán már így is kitalálták,
hogy Galambos Erzsi Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művésszel,
a Halhatatlanok Társulatának tagjával beszélgettünk.

Több korábbi interjúban is említette,
hogy a Dembinszky utcában nőtt fel,
de Budáról, ahová már ismert színésznőként költözött, kevesebbet mesélt.
Merrefelé lakott?
Életem nagy részét Budán töltöttem;
laktam a Szilágyi Erzsébet fasorban,
később az Attila úton, majd Pasaréten,
és nagyon hosszú időn keresztül a Naphegyen, a Tigris utcában. Ez utóbbi álmaim otthona volt, egy különleges villa
csodálatos faragott falépcsővel. A lakáshoz egy hatalmas terasz is tartozott,
előfordult, hogy ott tartottunk társulati ülést.
Néhány éve költöztem a Mikó utcába,
és rajongója lettem a környéknek. A Várnak meghatározhatatlan, nagyon finom

20

az illata. Ha nyugalomra vágyom, elsétálok a Sziklakórházig, fölmegyek a liften és járok egyet; ilyenkor teljesen kitisztul a fejem.
Kikkel osztja meg a napi élményeit?
Egy csodás lányom van, Petrovics
Eszter Erkel-díjas televíziós rendező,
aki jelenleg Cziffra György zongora
művészről forgat dokumentumfilmet,
és egy fantasztikus, 15 éves unokám,
Zsófi.
Mindig volt kutyám, mert vallom, hogy
kutya nélkül lehet élni, de minek. Jelenleg egy tizenkét éves yorkshire terrier a társam, név szerint Zorró, a rettenetes. Öt éve véletlenül ismerkedtem
meg a Halászbástyánál sakkozó Várhegyi Miklóssal, azóta a kutya kizáró-

lag vele jár sétálni. Ő egy kellemes és
intelligens úr, aki olyan pontosan érkezik, hogy az ember órát tudna hozzá
igazítani. A reggeli és az esti sétán úgy
vigyáz Zorróra, mintha a sajátja lenne.
A Dembinszky utcából már kislányként is gyakran átjárt a Nagymező utcába, hiszen ott dolgoztak a szülei.
Az anyukám az Operettszínházban
tépte a jegyeket, apukám pedig az Arizona mulató portása volt. Egy gangos
házban laktunk, nagyon szerény körülmények között. Hajnalonként egy
pékségben dolgoztam, triciklivel vitt
egy fiú, akivel fölvittük az ajtó elé a friss
tejet és a kenyeret. Hétéves koromban
Lakner bácsi az Operettszínházban tar-
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tott tehetségkutatót, noha a Lakner név
számomra inkább Lilit, a lányát jelentette. A lakásán tanultunk és próbáltunk közösen a felnőtt színészekkel.
Egy csapatot alkottunk Rónai Andrással, aki később a Tel Aviv-i színház buf
fója lett, Kalmár Tiborral, aki rendezőként vált ismertté, és aki most lesz 90
éves. Ott volt Pápai Erzsi, és fölöttem
két évvel Ruttkai Éva, akivel egymás
melletti házban laktunk. Az anyukáink
együtt jártak a piacra. Nagy Ruttkairajongó vagyok, tőle tanultam meg,
hogyan kell Molnár Ferencet játszani.
Amikor Molnárt próbált a Vígszínházban, bejártam néhány jelenetre, és ellestem a trükkjeit.
Az Operettben 12 éves koromtól játszottam a Latyi Matyi, a furfangos cukrászinas című darabban mind az öt
Latabárral. Pályám során nagyon sokat tanultam Honthy Hannától, imádtam Kiss Manyit, aki mögött táncoltam,
és aki tudta, hogy milyen nehéz körülmények között élünk. Annyira szeretett, hogy gyakran elhívott vacsorázni.
Fiatal koromban én voltam a színészek
kedvence, állandóan ott nyüzsögtem
a színpadon. Amikor egyszer Bársony
Rózsi elakadt egy szteppfiguránál, odamentem, és megmutattam neki. Nekem
könnyen ment, hiszen nyolc évig balet
toztam, utána évekig a tánckar tagja
voltam. Rózsika azt mondta, köszönöm,
édesem.
A tánckarból hogyan lehetett kitörni,
kiemelkedni?
A tánckarba bekerülni sem volt kön�nyű. Egy alkalommal az éves nagy
bemutatóra készültek, a koreográfus
Nemes Gyuri bácsi vezetésével. Akik
be akartak kerülni, azoknak azt kellett
eltáncolni, amit ő bemutatott. Háromszor lehetett hibázni. Ha valaki nem
tudta, az kiesett. Egyszer csak rám került a sor, és azt éreztem, hogy én vagyok a legjobb. Így kezdődött.
14 évesen külön minisztériumi engedéllyel iratkoztam be az Országos Színészegyesület iskolájába. Amikor nem
volt dolgom, ott álltam a színpad szélén,
és megtanultam az összes szubrettszerepet. Egyszer Hlatky Edit, a VIII.
osztály című Bródy Tamás–Békeffy
István-operett főszereplője megbetegedett. Emlékszem, április 1-je volt.
Csöngött a lakásunkon a telefon, Fényes Szabolcs titkárnője hívott, hogy
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Fotó: Kállai-Tóth Anett/József Attila Színház

az igazgató úr a „Galambos művésznővel” szeretne beszélni. Azt mondták,
hogy azonnal menjek be a színházba,
mert én vagyok az egyetlen, aki ezt a
szerepet aznap este el tudja játszani.
Megkérdezték, hogy a beugrásért cserébe mik az igényeim. Fogalmam nem
volt, hogy ez a kérdés valójában mit jelent, ezért azt mondtam, egyet szeretnék: a sztáröltözőben öltözni. Apámék
utólag elmagyarázták, hogy nagy pénzt
kérhettem volna. A darabban Honthyval, Latabárral, Feleki Kamillal, Csikós
Rózsival, az akkori legnagyobb sztárokkal játszottam. Az első jelenetben
félig bemásztam egy ablakon, aztán
megtorpantam, és nem mertem bemenni. Az ügyelő fenéken billentett, és már

ott is voltam a színpadon. Nem bementem, hanem beestem, és azonnal tapssal fogadott a közönség. Ezek a nagy
művészek úgy játszottak velem, mintha természetes lenne, hogy a partnerük vagyok.
Ezt a gesztust egy életen keresztül követtem. Amikor az Operettből átmentem a József Attila Színházba, Iglódi
István osztályának tagjaival, Pápai
Erikával és Rátóti Zoltánnal Brecht Mahagonny-jában játszottam. Mindkettőjükkel úgy próbáltam, mintha Somlay
Arthúrok lettek volna. Megtanultam,
hogy ha én adok erőt, és sugárzik belőlem, hogy „te biztos nagyon jó leszel”,
az mennyire sokat jelent a partnereimnek. Azóta is imádok fiatal színészek-
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Filmklub a csillagok alatt
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kel játszani; ők nem tudják, hogy valójában ők adnak erőt nekem.
Visszatérve a pályám elejére, 16 évesen
fölmentem Fényes Szabolcshoz, és közöltem vele, hogy elegem van a tánckarból, kérek egy nagyobb szerepet.
Azt mondta, nagyon sajnálja, de ez
egyelőre nem megy. –Jó, akkor itthagyom a tánckart – mondtam, ő pedig
azt is nagyon sajnálta. Nemes bácsi ekkor átvitt a Madách Színház helyén működő Royal Revübe, ahol már blüetteket és szólót is kaptam (blüett [francia]:
rövid, vidám jelenet, amelyet ismert,
népszerű zenével adnak elő kabarészínpadokon; zenés burleszk).
1954-től ’62-ig a Kecskeméti Katona
József Színház tagja voltam, ahová azzal a kikötéssel mentem, hogy évente
legalább két prózai szerepet is játszhassak. Így lettem Pukk, a Németh Antal

rendezte Szentivánéji álomban. A rengeteg operett között Farkas Ferenc
Zeng az erdője volt a legelső, amelyet
maga a szerző dirigált. Ez a színház volt
számomra az egyetem, ahol lubickoltam a szerepekben. Nem utolsósorban
itt ismertem meg Seregi László rendezőt, akinek később a Lola Blaut köszönhettem.
A zenés színházon belül a musical
egyértelműen Önhöz kötődik Magyarországon. Ez a műfaj mennyire igényel más típusú képességeket, mint
az operett?
A Kossuth-díjam indoklása így szól:
„a magyarországi musical megteremtőjének”. Azt szoktam mondani, hogy
az operettek voltak a szüleim, és a musicalek a férjeim. Amikor külföldön
voltam, megnéztem a West Side Storyt.

Fotó: Kállai-Tóth Anett/József Attila Színház

Anita szerepében azonnal magamat láttam, azt mondtam, hogy ez én vagyok!
A musical egy hármas egység, amelyben nagyon kell tudni énekelni, nagyon
kell tudni táncolni, és olyan színész
egyéniségnek kell lenni, akit imád a közönség. Egyik sem hiányozhat. Anitaként úgy tanultam meg a „Furcsa egy
ország Amerika” című dalt, hogy le-föl
szaladgáltam a lépcsőn a Dembinszky
utca 4. III. emelete és földszintje között.
Anyukám varrt egy vastag övet, amit
körberaktunk félkilós babzsákokkal.
A próbákon háromkilónyi babzsákkal
táncoltam, és amikor már nagyon jól
ment egy-egy lépéskombináció, mindig levágtunk egy zsákot. Így készültem a szerepre.

a Virág Benedek Ház udvarán
Június 29. 20:30

Még egy kört
mindenkinek
(dán filmdráma, 115 perc, 2020.)

Július 13. 20:30

Különleges
életek
(francia filmdráma, 114 perc, 2019)

A koronavírus-járvány előtt több mint
tíz évig játszotta a Mici néni két életét
a József Attila Színházban, és néhány
éve Verebes István írt önnek egy fantasztikus szerepet a Balázs Fecó dalai
ra készült Angyalföldi balladában.
Számomra ez felért egy kitüntetéssel. Egy pici szerep volt, de én a privát
életben is imádtam Balázs Fecót. A próba előtt azt mondták: – Galambos Erzsi,
rock and roll! Teljesen kétségbeestem,
mert én ma is Ella Fitzgeraldnál és a
Beatleseknél tartok. Balázs Fecó azonban megnyugtatott, hogy meg fogom
tanulni, és higgyem el, hogy bejön a
taps. Igaza lett. Még egy álmom van, a
Csárdáskirálynőben eljátszani Cecíliát,
mert az egy izgalmas és jó szerep.

Július 20. 20:30

Mindenki tudja
(spanyol-francia-olasz dráma,
misztikus thriller, 132 perc, 2018)

Augusztus 17. 20:30

Bolti tolvajok
(japán krimi-dráma, 121 perc, 2018)

Tavaly december 5-én ünnepelte a 90dik születésnapját. Eszter lánya nem
készít önről portréfilmet?
Ő nagyon szeretné, de én nem állok
kötélnek. Hiszem, hogy a sorsot nem
a véletlenek alakítják, és azt is, hogy
Bach, Beethoven, Mozart, Thomas
Mann, Kodály valahol itt vannak velünk. Fogadalmaim vannak, például januárban a legelső utam minden évben
a Szent Rita templomba visz. Életem
során a sok bajban, a szegénységben
vagy a világháború alatt az óvóhelyen,
ahol felöltözve, lámpafénynél aludtunk, mindig éreztem, hogy valaki vigyáz rám. Nekem nagyon nagy segítség, hogy hiszek, és ez a fontos. Ha még
egyszer kezdeném az életem, több gyerekem lenne, de amellett változatlanul
nagyon jó színésznő lennék.

Augusztus 31. 20:30

Cseng mester
konyhája
(finn-kínai vígjáték, dráma, 114 perc, 2019)

Szeptember 7. 20:30

A világ legrosszabb
embere
(norvég-francia-svéd-dán-amerikai
vígjáték, filmdráma, 121 perc, 2021)

Rojkó Annamária
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HELYTÖRTÉNET

A Hilton sztori

HELYTÖRTÉNET
a már említett kerítéssel azonos kovácsoltvas elemekből.) A szoborcsoport,
amely ebben az udvarban áll, Gellért
püspököt és Julianus barátot ábrázolja.
Antal Károly alkotásának eredetijét még
1937-ben állították fel a Halászbástya
északi oldalán, úgy, hogy Julianus kinyújtott keze az általa bejárt kelet irányába mutasson, miközben Julianus a
megfáradt Gellértet lelkesíti. A szálloda
építése kapcsán helyezték át az egykori
templom apszisának terébe.

(4. rész)
A Hilton szálló korántsem csak szobákat
és éttermeket foglal magába: számos
műalkotás is megtalálható a falai között.
Nézzünk meg ezek közül néhányat!

Kovácsoltvas kerítés és
kapu a szálloda oldalában
Furcsán ható elem volt a hetvenes években: akkorra már rég túl volt a kovácsoltvas-művészet az utolsó nagy virágkorán,
a szecesszión. Az első világháború után
már egyszerűbb, kisebb költségvetésű,
modernebb irányzatok vették át az uralmat, az egyedileg, kézzel megmunkált
kovácsoltvas túl drágának bizonyult.
Mégis, idővel újra teret nyert magának:
elsősorban olyan történelmi környezetekben, mint a Várnegyed. Cégérek, állványok, kerítéselemek készültek újra ilyen
módon ott, ahol a történelmi környezet
magas minőséget kívánt. Lehoczky János
alkotása, a Hilton szálló északi végében
álló jókora kapuja is ilyen környezetbe
került. „A vas hajlatai, nyalábjai a végtelen hullámformával az egyenletes statikai erőt, feszültséget sugalmazzák, s
szigorú hadrendjükben valami sajátos
melegséget és védelmet fejeznek ki az
ismétlődő formák öbleivel, taszítást a
kitüremkedésekkel, szigorú keménységet az összetartó szegecsekkel” – írta
Koczogh Ákos művészettörténész
1986-ban a Magyar Építőművészetben.

Káin és Ábel szobra
két oldalon is: az utca és a kerengő felől.
Így már nem is nagy meglepetés, hogy
az absztrakt alakok egyike is Mátyás
királyként azonosítható – a felső sávban
a gyűrűt csőrében tartó holló alakja is
segít a beazonosításban. Egy másik
ablakpárban ágaskodó lovak társaságában az ablak formája adja ki a lovagok
kontúrját.

Gellért és Julianus barát
A szálloda egyik belső udvarát az egykori domonkos templom főhajójának tere
adja. Sajnos ide egyre nehezebb az utcáról bejutni: míg régebben egy-egy koncertet is szerveztek ide, ma már inkább
csak a szállodai rendezvények vagy az ide
szervezett esküvők alatt veszik használatba ezt a belső teret. (A Halászbástya
felőli kapuját Lehoczky János tervezte,

Egészen magasan, az egykori jezsuita
épületrész tetején, a Miklós-torony mellett helyezték el, így az utcán sétálók sem
feltétlenül veszik észre ezt az épületdíszítő szobrot. Sem alkotóját, sem eredeti felállításának idejét nem ismerjük.
Horler Miklós az 1960-as évek elején megjelent, Budapest műemlékei című átfogó
munkájában így ír az épület e szegletéről:
„A bal szárnyon háromtengelyes oldalrizalit helyezkedik el, felette tömör attikával, amely a középtengely felett kiemelkedik, kendőfüzérrel díszítve, rajta Kain és
Ábel áldozatát ábrázoló szoborcsoporttal.
Az attika oldalsó szárnyain vázák állnak.”

Kovács Ferenc díszburkolatai a szálló oldalán
Mintha éppen felszakadna a fal síkja,
hogy kitörjön belőle valami – ezt a be-

nyomást kelti Kovács Ferenc díszítménye a szálloda földszinti homlokzatán,
a Mátyás-templommal átellenben. Két
ilyen betét készült a homlokzat belsőbb
részén, míg kétoldalt egyszerű, geometrikus megformálású, az egyik oldala felé
sűrűsödő hullámformák ismétlődnek a
kőtáblákon. A mészkőből készült, domborművi jellegű alkotások betétjeit arany
színű mozaikcsempével burkolták. Vállaltan modern, ám elegáns, dekoratív
kiegészítései lettek a szálloda e modern
homlokzati részletének.
És ha már arra járunk, érdemes megnézni egy nagyon szép, apró gesztust is:
a földszinti homlokzaton több helyen is elhelyezték a földben futó közművek helyét
mutató táblákat. Itt azonban nem mű
anyag vagy festett fém táblákat találunk,
ezeket is mészkőből faragtatták meg.
PG

A láthatatlan üvegablak:
Mátyás és kora
Az utcán nézelődő elől rejtve marad, de
a szálloda vendégei sem igazán ismerhetik a Hilton szálló Miklós-tornyának színes
üvegtábláit. A gótikus keretezésű ablakokba Duray Tibor festőművész tervezte
meg a szálloda építésekor, 1976-ban az
erős színekkel, kissé rajzfilmszerű alakokkal megformált üvegképeket. A viszonylag szűk alapterületű térbe csak
felülről lehet bejutni, így sajnos nincs
olyan nézőpont, ahonnan az alkotások
távlatosan, jól befogadhatók lennének.
Az utcáról nézve a bautzeni Mátyás-emlékmű feletti szintek ablakairól van szó,
24
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PROGRAMOK

Márai Sándor
Művelődési Ház

Július 15., 19:00
Hyppolit és a többiek –
melódiák a hangosfilm hőskorából

1013 Budapest, Krisztina tér 1.
/maraikult
Információ: 06 20 264 1134
Júniustól programjaink fő helyszíne
a Virág Benedek Ház, ahol a nyári
melegben felüdülés eltölteni néhány
kellemes órát a hangulatos belső
udvaron.

Virág Benedek Ház
1013 Budapest, Döbrentei u. 9.
/viragbenedekhaz
viragbenedekhaz@budavar.hu
Július 13., 20:30
Filmklub a csillagok alatt:
Különleges életek

Francia filmdráma, 114 perc, 2019
A Különleges életek az Életrevalók és
az Eszeveszett esküvő alkotóinak filmje
Vincent Cassel és Reda Kateb főszereplésével. Bruno és Malik egy különleges
feladatnak szentelik az életüket: autizmussal élő fiataloknak igyekeznek
segítséget nyújtani. Minden gyermek
kezelése egyedi módszereket kíván,
amelyek olykor szélsőségesek, rendkívül szerethetőek és a mulatságosak.
Helyfoglalás érkezési sorrendben!
A Virág Benedek Ház befogadóképessége korlátozott, ezért időben biztosítsd
a helyed!
A filmvetítésen a jó hangulatot a film
mellett a Hajnali Sörfőzők biztosítja.
A belépés ingyenes.
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A Virág Benedek Ház befogadóképessége korlátozott, ezért időben biztosítsd
a helyed!
A filmvetítésen a jó hangulatot a film
mellett a Hajnali Sörfőzők biztosítja.
A belépés ingyenes!

Július 21., 19.00
Dalok és áriák a romantikától
napjainkig – Szigeti Karina dalestje

Szigeti Karina dalestjén a közönség
megismerheti a dal intimitását, méghozzá a műfaj legnagyobb mesterein
keresztül. A négy évszak tematikája
szerint kialakított műsort Ott Annamária
hegedűművész és Ott Magdolna zongoraművész közjátékai színesítik.
Az előadás a Köszönjük Magyarország!
programsorozat keretében valósul meg.
A belépés ingyenes.

Jókai Anna Szalon
1011 Budapest Iskola utca 28.
/jokaiannaszalon
jokaiannaszalon@budavar.hu
A szalon 2022. július 01. és 2022.
augusztus 20. között zárva tart.

PROGRAMOK

A zene már a filmgyártás kezdeteitől
szerves része a moziélménynek. A han
gosfilmek hőskorában egy-egy fülbemászó dal, melódia kulcsszerepet játszott
a filmalkotás sikerében. Nem véletlenül,
hiszen a kor legrangosabb zeneszerzői
adták nevüket a magyar filmekhez.
Csak hogy a legnagyobbakat említsük:
Ábrahám Pál, Buday Dénes, Eisemann
Mihály, Fries Károly, Fényes Szabolcs,
Márkus Alfréd és Polgár Tibor.
A dalokat előadja: Dániel Gábor operaénekes és Orbán Bori sanzonénekes
Zongorán kísér: Pánczél Kristóf
Közreműködik: Péter Zsolt, színháztörténész
Az előadás a Köszönjük Magyarország!
programsorozat keretében valósul meg.
A belépés ingyenes.

Július 20., 20:30
Filmklub a csillagok alatt:
Mindenki tudja

Spanyol-francia-olasz dráma, misztikus
thriller, 132 perc, 2018
A kétszeres Oscar-díjas rendező, Asghar
Farhadi jól ismert színészek mellett a
spanyol filmgyártás legnagyobbjait vonultatja fel a Mindenki tudja című filmjében. A feszes thrillerben Laura a testvére esküvőjére utazik vissza családjával
Buenos Airesből spanyolországi szülőfalujába. Az este során azonban olyan
események történnek, amelyek alaposan
felforgatják az életét, és választásra kényszerítik férje és egykori szerelme között.
Helyfoglalás érkezési sorrendben!

Július 22., 16.00
Kutyával az élet – családi kutyás
délután a Virág Benedek Ház árnyas
udvarán

16:00 SciDog – a kutyaegyetem
A SciDog egy tudományos alapokon
álló, online és offline kutyaiskola. Csapatunkat többek között etológusok, pszichológusok, agykutatók és versenykutyások alkotják. Hiszünk benne, hogy
a kutyákkal való együttélés alapja a kölcsönös bizalom és kooperáció, az optimális együttműködéshez pedig elengedhetetlen a jólétük és jóllétük szem
előtt tartása.
A foglalkozás során beszélgetünk a kutyákkal való együttélésről, nevelésükről,
a kutya szerepéről a családban, a kutyákkal való helyes ismerkedési szabályokról, miközben színezünk és kutyákkal
ismerkedünk.
17:30 Pieke Ágoston terápiáskutyafelvezető és tréner, habilitációs kutyakiképző interaktív előadása
Ágoston 2012 óta dolgozik terápiáskutyafelvezetőként bölcsődékben, óvodákban és iskolákban, foglalkozik sajátost
nevelési igényű (pl. autista, ADHD)
gyermekekkel is, valamint értelmi fogyatékosok napközi otthonában és
pszichiátrián is dolgozik. 2018 óta tart
felkészítést a terápiáskutya-vizsgára,
valamint családi kutyaképzést és viselkedésrehabilitációt is.
Ágoston mesélni fog a terápiás kutyák
világáról, fontos munkájukról, és azt is
megtudhatjuk, hogyan válhat egy kutya
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terápiás segítővé. Találkozhatunk Ágoston segítőkutyáival is.
Jólnevelt és közösségben jártas kutyát
szívesen látunk.
Friss levegő, árnyékos udvar, friss víz, jó
hangulat, kötetlen közösségi élmény a
kerület kutyaszerető lakosaival.
A belépés ingyenes.

Július 26., 19.00
Egyedi Péter: Mmamt – egyszálgitáros koncert

A Mmamt Egyedi Péter szólóprojektje.
Egyedi Péter az elmúlt 10 évben az
Óriást vezette, korábban az Isten Háta
Mögöttben és az Annabarbiban játszott.
A Rájátszás tagja, az underground zenei
színtér aktív résztvevője. A Mmamt eredetileg Egyedi egy szál gitáros hálószoba
projektje volt, aztán nagyzenekaros,
izgalmas zenei kaland lett, ami a teljes
szabadság és a sokrétű hangszerelés
ellenére továbbra is jól körbeírható világ:
Egyedi intim, letisztult, belső feszültségekkel teli világa, ami semmi korábbi
munkájához nem hasonlítható.
Belépő: 2000 Ft, elővétel a TIXA oldalán vagy a koncert napján a helyszínen.

az Elhallgatva – Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete c. emlékműpályázat
aktuális állapotát bemutató kiállítására.
A nők elleni háborús erőszak társadalmi
megítélése, a társadalmi párbeszéd és
az emlékezetpolitikai konszenzus formálása céljából Budapest Főváros
Önkormányzata szakmai és civil szereplők bevonásával indított több pilléren
álló projektet, amelynek végső célja,
hogy a háborúkban megerőszakolt nők
méltó emlékhelyet kapjanak a magyar
fővárosban. A Virág Benedek Ház földszinti kiállítótermében megvalósuló
tárlat az idén tavasszal a 2B Galériában
megrendezett makettkiállítás folytatása.
A kiállítás átfogó információt kíván nyújtani a kerületi lakóinak és a nagyobb
nyilvánosságnak a projekt jelenlegi
fázisáról, állapotáról.
Lakossági fórum: 07. 12. kedd, 17:30

Tér-Kép Galéria
1016 Budapest, Krisztina körút 83–85.
/terkepgaleria
info@maraikult.hu
Június 28.– július 24.
Szabó Balázs ’Lobot’: Vale, vale

Fotó: Kósa Péter

Június 22.–augusztus 21.
Elhallgatva – Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete

Makettkiállítás az emlékműpályázat
kiemelkedő pályaműveiből
Budapest Főváros Önkormányzata, az I.
kerület Budavári Önkormányzat, Budapest Főváros Levéltára és a BTM – Budapest Galéria Szeretettel meghívja Önt

Fotó: Kis Kata Linda

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

A hétköznapok vizuális élményei, kiváltképp a mikrokörnyezetünkben ért
tapasztalatok hatást gyakorolnak
a személyiségünkre. A termékek csomagolásai, a különböző közlekedési
járművek színei és formái vagy a városi
környezetben gombamód burjánzó
hirdetési felületeken rendszeresen
cserélődő reklámok, a világháló által
nyújtott konstans frissülő lehetőségekről nem is beszélve. Egy életre
meghatározzák a karakterünket, folyamatosan formálják a vizuális észlelésünket, érzékelésünket, és próbára
teszik az ingerküszöbünket, amik
a biztonságot jelentő safe place folyamatos szűkülését eredményezik.
Szabó Balázs ‘Lobot’ Vale, vale című
kiállításán szereplő alkotásokat
voltaképp a gyermekkori élmények,
a Commodore 64 tizenhat színre redukált képvilága, valamint a felnőttkori
impressziók, a biztonságos és ihletet
adó otthoni miliő inspirálta, amik döntően a művei központi motívumának
számító oázis, szökőkút szimbólumában
kapcsolódnak össze. A művészetében
használt motívumrendszer a primitív

ábrázolásmóddal és észak-afrikai
szőnyegek mintázatával, a festészetére
jellemző vizuális formarendszer főként
a jazz-zenére jellemző beszédmóddal
is rokoníthatók – képei felépítésében,
a mintázatok összetartó, oda-vissza
jelzéseken alapuló ábrázolásában.
A kiállítás szól lakhelyváltoztatásáról,
költözésről és annak képi értelmezéséről.

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Márai Sándor
Könyvtára

1016 Budapest, Krisztina krt. 87-91.
/Fszekmarai
+36-1-356-4694
Július 27-én, szerdán, 17:00–17:30

A hónap utolsó szerdáján a kicsiknek
diavetítést tartunk. Marék Veronika
meséiből vetítünk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Júliusban a szokásos nyitvatartással,
hétfőn, szerdán és pénteken 13:00–
19:00 óráig, kedden és csütörtökön
10:00–16:00 óráig várjuk vendégeinket.
Értesítjük látogatóinkat, hogy könyvtárunk augusztus 1-től augusztus 28-ig
zárva tart. A nyári szünet után nyitás:
augusztus 29-én, hétfőn, 13 órakor.
Olvasóinknak jó pihenést és feltöltődést
kívánunk a nyárra!

Vakáció
a múzeumban
Kedvezményes programot kínál
a Magyar Nemzeti Galéria a nyári
szünidőre: a nyári hónapokban
az állandó kiállítások kedvezményesen látogathatók. A múzeum
75%-os nyári ifjúsági kedvezményes jeggyel (800 Ft) vár minden 6–26 év közötti magyar
látogatót augusztus 31-ig.
A fiatalok a magyar és a nemzetközi művészet páratlan műalkotásait fedezhetik fel a galéria állandó kiállításain. A belépőjeggyel
a város legszebb panorámáját
nyújtó kupola is látogatható.
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ÖNKORMÁNYZAT

Hahó,
iTT a Czakó!

Felhívás a 2022. évi kötelező
ebösszeíráshoz

Czakó utcai Sportés Szabadidőközpont
1016 Budapest, Czakó u. 2–4.

Tisztelt ebtartók és ebtulajdonosok!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.

Az eb tulajdonosa és tartója ebösszeíráskor köteles a kért

törvény (a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendel-

adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A nyom-

kezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormány-

tatvány csak egyetlen eb adatainak bejelentésére szolgál, így

zat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve

amennyiben több kutya tulajdonosa, úgy az állatok számá-

a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való

nak megfelelő számú nyomtatvány kitöltése szükséges!

Nyitvatartás
(Április 1.–október 31.)
hétfő–csütörtök: 7.00–21.30
péntek: 07.00–21.00
Szombat: 8.00–20.00
Vasárnap: 8.00–18.00
Keddenként 18:30–19:50
Vinyasa Yoga
Információ:
+36 70 371 7224

tekintettel – háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás alap-

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a hivatalunk ügyfélszol-

ján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektroni-

gálatain, letölthető a https://budavar.hu/ügyintézés/állatvé-

kus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartó-

delmi ügyek oldalról. Az ebösszeíró adatlap papír alapú

ja és más személyek jogainak, személyes biztonságának és

bejelentőlapja a „18. számú bejelentőlap: Ebösszeírás”.

Hétfőnként 8:00–9:00
Nordic Walking
Információ:
+36 20 232 8111

tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi
feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és

Felhívom a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy az adatszol-

tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat

gáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot

a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

vonhat maga után. A bírság alapösszege az Ávt. 43. § (1b)
bekezdésében foglaltak alapján 75 000 Ft.

Önkormányzatunk a törvényi kötelezettség alapján 2022.
október 31. napjáig ebösszeírást végez. Ezzel összefüg-

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyúj-

gésben felhívom a kerületi ebtartókat és tulajdonosokat,

tott adatlapok valóságtartalmát az önkormányzat munkatár-

hogy az ebösszeíráshoz szükséges bejelentő adatlapot

sai szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik, erre tekintettel kérem,

teljeskörűen szíveskedjenek kitölteni és az ebösszeírási

hogy fokozottan figyeljenek az adatok megadásánál!

időszak végéig visszajuttatni hivatalunkhoz az alábbi
módokon:
	személyesen ügyfélszolgálatainkon vagy a kerületünk

hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel

megbízott állatorvosánál: Dr. Hámori Zsolt szakállatorvos;

(chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben

Csipet Bt. 1015 Budapest, Batthyány u. 48.

a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem

	postai úton: Budapest Főváros I. kerület Budavári
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A fentieken túl felhívom a tisztelt ebtartók figyelmét arra,

tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendel-

Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda; 1250 Budapest,

kező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. A transzponderrel

Pf. 35. címre

történő megjelölés betartását a jegyző és a járási állat-

	elektronikusan: használhatják a https://epapir.gov.hu/

egészségügyi hivatal ellenőrzi. Négy hónaposnál idősebb,

szolgáltatást; továbbá beküldhető az Önkormányzati

transzponderrel nem megjelölt ebről a jegyző és a magán

Hivatali Portálon keresztül (ágazat: általános vagy egyéb

állatorvos köteles jelentést tenni a járási állategészségügyi

igazgatási ügyek/űrlap: ebösszeíró adatlap)

hivatalnak.

Felhívom a tulajdonosok figyelmét arra, hogy korábbi

Bővebb felvilágosításért lépjenek kapcsolatba az Igazgatási

bejelentés nem mentesít a jelenlegi adatszolgáltatási

Iroda munkatársaival ügyfélfogadási időben a 458 3075,

kötelezettség teljesítése alól!

458 3088 vagy a 458 3087 telefonszámokon.

VÁRNEGYED • XXVII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM • 2022. JÚNIUS 23.

Ingyenes
lelkisegélyszolgálat
Amennyiben úgy érzi, hogy
segítségre van szüksége, a hét
minden munkanapján kérhet
támogatást. Aki azt tapasztalja,
hogy eluralkodik rajta a félelem,
szorongás, pánik, frusztráció,
düh, kontrollvesztés és
a negatív gondolatok, vegye
fel velünk a kapcsolatot,
hívjon telefonon, segítünk!
Szolgáltatásunk segítő,
támogató beszélgetésre
ad lehetőséget
szakemberekkel.
Elérhetőségünk:
Reményik Ildikó, tanácsadó
szakpszichológus:
Telefon: 06 20 535 1400,
hétfő 11:00–13:00,
kedd: 11:00–13:00,
péntek: 14:00–15:00

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

I. kerületi irodával rendelkező
közös képviselet és társasházkezelés
Figyelem! Változások a közös képviseletre vonatkozó
törvényi előírásokban 2020. januártól.
Szolgáltatásaink:
• 24 órás vészhelyzeti
elérhetőség, éjszakai
ügyelet
• Teljes körű könyvelés az új
törvényi előírás szerint
• Hatékony kintlévőségkezelés
• Műszaki problémák
kezelése – gondnoki
házfelügyelet

• Társasház teljes körű
üzemeltetése
• Felújítási munkák előkészítése,
lebonyolítása, felügyelete
• Alapító Okirat és
SZMSZ elkészítése,
karbantartása
• Jogi problémák megoldása
• pályázatok előkészítése és
lebonyolítása

Elérhetőség: +36 1 782 6620
29

APRÓHIRDETÉS

Ingatlan

Régiség

BakosLak Ingatlan készpénzes ügyfelei részére eladó és
igényes kiadó ingatlanokat
keres azonnali fizetéssel.
BakosLak Ingatlan,
I. ker. Batthyány utca 32.
Tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

Budán keresek világos,
terasz- vagy kertkapcsolatos,
3 szobás vagy nagyobb
lakást, házat, gépkocsibeállási lehetőséggel, felújítandót
is, tulajdonostól.
Tel.: 06 20 931 3122.

Fiatal pár nyaralót vásárolna
a Balatonon 35 millió Ft-ig.
Telefon: 06 20 4549 152.

Könyveket, könyvtárakat
(régit, újat), műtárgyakat,
papírrésgiségeket, 1945 előtti
fotókat, képeslapokat vásárol a
Vértesi Antikvárium – azonnali
fizetéssel, díjtalan kiszállással.
Tel.: 06 20 425-6437,
www.vertesiantikvarium.hu.

Arany, ezüst, régiség, karóra
felvásárlás készpénzért. Bp.
12 ker. Böszörményi út 16/B.
Telefon: +36 70 407 3898,
info@boszormenyiaranyhaz.hu

Hagyaték

Ingatlanirodánk eladó
lakásokat keres! Jutalék
3,5%, ügyvéd ingyen, külföldi
vevők elérése. Telefonszám:
06 20 960 0600.

Megnyitottuk az üzletünket.
Vásárolunk ruhaneműket,
festményeket, porcelánokat,
órákat, arany és ezüst ékszereket.
Teljes körű hagyaték-felszá
molása. II. kerület, Török utca 4.
Tel.: 06 20 231 0572, 06 20 324 6562

Nerc-, róka- és mindenfajta
szőrmebundát vásárolok, teljes
ruhanemű-hagyatékot, kiegészítőket, könyveket és dísztárgyakat,
régiségeket. Tel.: 06 20 229 0986.

Szolgáltatás

2021. 06. 03.

Vízszerelés, villanybojlerek
vízkőtelenítése, csapok, szifonok,
wc-tartályok, -csészék cseréje,
javítása anyagbeszerzéssel.
Várom a hívását! 06 30 447 3603.
Szabó Balázs vállalja kémények
bélelését, építését, kondenzációs
kazánok telepítését teljes körű
ügyintézéssel. Tel.: +36 70 264 7752

Egészség
Látás-, hallásvizsgálat,
szemüvegfelírás, -készítés és
-javítás. Hallókészülék-felírás
15 napos próbahordással.
Bejelentkezés: 356 8584.
Látás- és Halláscentrum,
1016 Krisztina krt. 83–85.
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